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- Tel. 314.59 RADIO kaj GRAMOFONO r
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Originala Verkaro tle D-ro ZAMENHOF, lukse bindita . ........... fr. 152,—

Fundamenta Krestomatio .. ................  . 80,—

ISBRUECKER : Historio kaj Organizo de fa Esperanto-movado . 17,—

PRiVAT : Historio de Esperanto, ilu volumoj, kartonitaj, kune ..........  54,—
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Instituto, 26, Oostenstraat, Antverpeno.
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4-1« Jaro Oktobro 1951 N-ro 4a

!>6a Universala Kongreso de Esperanto
Munkeno, 4a ĝis l l a  de Aŭgusto 1951.

Belga partoprenanto promesis raporton pri la Kongreso. Bedaŭrinda) 
cirkonstancoj ne permesis efektivigi tian promeson. Por ne prokrastigi 
la a p e r o n  de la gazelo n i represas gratulajn partojn el la raporto presita 
en < Franca Esperanlisto ».

La ĝenerala konstato estas : serio
zeco de la kunsidoj, intensa laboro de 
komitatanoj de U.E.A. kaj prezidantoj 
tle sekcioj, majstraj paroladoj ĉe 
grandaj kunsidoj, ĝenerala bona nivelo 
de la krongresanoj rilate al uzado de

la lingvo. Pri praktikaj aranĝoj kaj 
distraĵoj, organizo fare de L.K.K. povis 
esti iom da seniluziiĝo por tiuj kiuj 
rememoris la Kongreson en Parizo. 
Kaj pri Ia ekskursoj multe kulpis... la 
senkompata vetero.

SOLENA MALFERMO
Impona, iom severa, estis la Kon

gresa salonego de la « Germana Mu
zeo », kie okazis la malferma kunsido. 
La grantia orgeno aŭdigis sian fortan 
voĉon por prepari la ĉeestantaron je 
tiu solenaĵo.

D-ro Paul Kenvpeneers, Vic-Prezi
danto de U,E.A., prezidis la Kongreson 
en foresto de la Prezidanto Malmgren 
kies sanstato ne ebligis fari la vojaĝon. 
« Pli ol teoriaj konsideroj, diris D-ro 
Kenipeneers, praktika agado helpos al 
nia afero; ni devas montri al aliaj plur
lingvaj internaciaj organizaĵoj, ke 
nia vojo en la laboro estas pli mal
longa ol la iliaj. »

Donis fortan impreson la nombro de 
reprezentantoj de oficialaj instancoj. 
Ni notu la paroladojn de D-ro Keira, 
reprezentanto de la Bavara Ministro 
pri Edukado kaj Kulturo, D-ro Kneuer, 
Prezidanto de registaro de Supera Ba
vario, D-ro Fingerle, lerneja urba kon
silanto, reprezentanto de la ĉefurb- 
estro de Munkeno, D-ro Solludi nian a*

Direktoro de la Fervejo], reprezentanto 
de la Ministro por Trafiko.

Poste venis salutparoladoj de Kon
suloj kaj rajtigitaj personoj nome de 
eksterlandaj registaroj (')■  Siavice, la 
landaj Esperanto-asocioj salutis la 
Kongreson pere de siaj reprezentan
toj (2). Fine la ĉeestantoj ĝuis forte
gan paroladon de D-ro Edmond Privat. 
Nia eminenta samideano akcentis, ke 
la forto de nia afero venas el la idealo, 
el la morala potenco de la samidea
naro. La lumo kiti kondukas ĝin estas 
la verda lumo, kiti estas internacie re
konita kiel signalo de permeso de 
transpaso, de libereco. Eĉ se lumo 
estas malforta en nokto, ĝi tamen 
brilas kaj montras la vojon : tiun di
finitan de Zamenhof, tiun de la Homa
ranismo.

I1) Nome de lfi Belga Ragistaro, In kon
greson salutis D-ro P. Keinpeneersĵ Prezidanto 
•ie Reĝa Belgo Ligo Esperantisto, Vu Prezi
donto ile LLE A.

(2) Por Reĝa Belgo Lipo Esperantista pa
rolis S-ino Plvson, kasistino de R ,B .L .I.



—  42 —

LABORO DE LA KVAR SEKCIOJ
Laŭ la kutimo, la laboron dividis 

kvar sekcioj kiuj kunsidis aparte sub 
prezido de famkonata samideano. (Ge
nerale, ili mem faris sijb-konŭsionojn 
provizorajn kiuj alprenis parton de la 
diskuto kaj kondensigis ĝin je rezo
lucioj. La resumoj aŭ rezolucioj estis 
komunikitaj al la posta ĝenerala kun
sido de la Kongreso.

La laboro de la sekcioj resŭmiĝas 
jene :

la Sekcio : Esperanto en la Edukado 
de Plenkreskuloj. La sekcio pristu
dis kelkajn formojn plej celtrafaj ri por 
allogi kaj reteni plenkreskulojn. Gi re
komendis la propagandon kaj kursojn 
en regionaj gazetoj laŭ sperto de ne
derlanda samideano. Gi eldiris rezo
lucion kiu rekomendas al instancoj 
kies celo estas la edukado de plen
kreskuloj, ke ili enmetu la lernigon de 
Esperanto en siajn programojn.

2a Sekcio : Esperanto en Scienco
kaj Tekniko. - La sekcio serĉis la 
plej bonan vojon por pligrandigi la 
nombron de sciencaj eldonajoj en nia 
lingvo, ĉi alvokas la sciencistaron per 
speciale trafa alparolo.

3a Sekcio : Esperanto en Internaciaj 
Intelektaj Interŝanĝoj. — La sekcio 
faris rezolucion pri listo de eldonotaj 
literaturaj verkoj. Gi konsideris la pro
ponon de la 4a sekcio formi teatran 
grupon kiu ludus okaze de turismaj 
renkontoj.

•la Sekcio. — La kvara sekcio inte
resiĝis pri uzo de Esperanto en hoteloj. 
Klopodoj estu faritaj por ke la hoteloj 
kiuj havas servistojn parolantaj nian 
lingvon havu specialan ŝildon. Gi de
ziras, ke dum Universalaj Kongresoj 
estu organizataj prelegoj kaj vizitoj 
pri lokaj vidindaĵoj kun kultura inte
reso.

KONKURSOJ
En la belarta konkurso, treege estis 

bedaŭrita ia foresto de la sekretario 
de la komisiono, S-ro Reto Rossetti. 
Gajnis la dui unuajn premiojn S-ro 
Vanĉik kaj Masella pri poezio origi
nala; gajnis la 3an Icaj dan premiojn
S-ro W illia m Auld.

La oratora konkurso, sub la tute kom

petenta prezideco de D-ro Lapenna, 
montris ne sufiĉan partoprenon de la 
junularo kiu ne abunde kuraĝis alfronti 
la publikon. Tamen, se ne estis la 
kvanto, estis la kvalito en la persono 
de la tri gajnintoj : S-ro IMinnaja 
(13jara), S-ro Alhnut, S-ro Uhde.

SOMERA UNIVERSITATO
La graveco de la Somera Universi

tato estas tute substrekota. Profes
oroj cl diversaj landaj Universitatoj 
kiuj venas prelegi en la sama lingvo 
antaŭ personoj el ĉirkaŭ 40 nacioj, tio 
estas grava evento kun despli granda 
valoro, ke la nuna tendenco estas al
voki universitatajn mediojn.

La Somera Universitato estis akceptita 
de la Ludoviko Maksimiliano Univer
sitato en Munkeno, sub alta patroneco 
de Rektoro D-ro Michael Schmauss.

Ok profesoroj faris plej rimarkindajn 
prelegojn. Tiu de Profesoro G. Cainito 
el la Universitato cle Parma pri « Pro
blemoj de Eŭtanazio s>, havis ĉirkaŭ 
SOO aŭdantojn spite al la iom severa 
temo. Iiii de D-ro Edmond Prita t el 
la Universitato de Neufchatel (Svisujo) 
pri « Teisto!' kaj Gandhi » ricevis pro 
sia majstreco ankoraŭ pli grandan suk
ceson. Se tiuj prelegoj estos eldonitaj, 
ni neniam tro rekomendos al niaj le
gantoj la aĉeton de la aperonta libreto.
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ESPERANTO PLACO
l a L.K.K. meritas plej varmajn gra

tulojn pro la sukcesinta klopodo por 
nomigo en Munkeno de ■s: Esperanto- 
V dz *  (Esperanto-Placo). Tiun oni 
inaŭguris ceremonie kun muziko kaj 
prelego de la Urbestro. La tiel nomita

placo troviĝas en agrabla kvartalo, 
frunte de parko kun granda statuo de 
« Bavaria »; do la propaganda efiko 
estos despli bona ke la loko havas 
turisman valoron.

ĜENERALA KAJ FERMA KUNSIDOJ
Dum ĝenerala kunsido, la tuta kon

gresanaro ricevis informojn pri laboro 
de la sekcioj, pri la belarta kaj oratora 
konkursoj. Oni ankaŭ raportis pri la 
laboro de U.E.A.-komitato. Malĝoja 
estas la fakto, ke nia Universala Aso
cio havas deficiton kaj nepre devas 
plialtigi la kotizojn. Ciuj kiuj kompre
nas la rolon kaj elspezojn de niaj Aso
cioj certe akceptos la konsekvencojn 
de senĉesa plipezeco de ekonomiaj 
cirkonstancoj.

Dum la ferma kunsido oni, kiel ku
nme, direktis la merititajn gratulojn al 
ĉiuj kiuj bone laboris por la sukceso 
de tiu Kongreso.

Aparte dankindaj estis : D-ro La
penna pro lia elstara rolo en la laboro 
de la sekcioj, pro lia parolado en la 
Somera Universitato, pru lia persona 
gvidado de la dua sekcio, kaj pro lia 
laboro kaj prezideco de la Oratora 
Konkurso : multaj taskoj por unu sola 
homo, tamen bonege plenumitaj, Pro
fesoro Laurat, pro lia interesega pre
lego en la Somera Universitato « Es
peranto kaj Mondcivilizo », pro alia

prelego pri ekonomia temo kaj pro lia 
justa gvidado de la tria sekcio, S-roj 
Kennedi,' kaj Petit pro aliaj respektivaj 
gvidadoj de la unua kaj kvara sekcioj.

Ni ne forgesu la korajn dankojn 
kiujn meritis, unue D-ro Zieglcr, Pre
zidanto de la L.K.K., kiu mem akcentis 
la meritojn de siaj kunlaborantoj; due, 
S-ro D-ro Kempeneers, Vic-Prezidanto 
de U.E.A., kiu spite sian temporaban 
profesion, tamen povas zorgi pri landa 
kaj eksterlanda Movado. Lia parolado 
inde konkludis la 36an Universalan 
Kongreson. Li memorigis la barbar
aĵojn de la Nazi'a reĝimo. Sed, li diris, 
tio ne estas faro kaj kulpo de unusola 
popolo; en Ciuj landoj tio povas okazi. 
La kulpuloj estas tiuj kiuj senkatenus 
praajn instinktojn de la homoj. Espe
ranto estas potenca helpilo por mildigi 
ia homon, por inspiri al li la homan 
edukadon foriganta la barbarajn ten
dencojn.

Ni deziras ke ĉiuj kongresanoj me
ditu tiajn parolojn kaj neniam forgesu 
ilin.

Eli ampleksajn raportojn oni poras legi en  t Esperanto » k a j  en  * Heroldo de Esperanto ».

||||||l|||||||||l|||||||lllllllllllllllllllllHllllllillllll(ll!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllillllllllll!illl!lllilli!illllll!illlllllllllllllli>Hli:!llli

37a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO

Ĝi okazos en Oslo (Norvegajo), de 
la 2 a ĝis la Oa de Aŭgusto 1952. Niaj 
belgaj membroj ricevos kun ĉi tiu 
kajero la unuan informilon kaj aliĝilon. 
La aliĝilojn oni bonvolu resendi al 
R.B.L.E., 19, avenuo Montjoie, Bru
selo; la monon uni bonvolu pagi al la

poŝtĉekkonto n-ro 1337.67 de R.B.L.E., 
kalkulante laŭ la kurzo : I norv. krono 
valoras 6,50 belg. fr. La aliĝkotizo de 
la ordinaraj kongresanoj, kiuj ne estas 
individuaj membroj de U.E.A., estas 
plialtigata je 5 kronoj.
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36a Belga Kongreso de Esperanto
t U nu fiflati N acio, unu nacia lig o ,  unti Belga Kongreso. *

Bruĝo, 31a de Majo ĝis 2a de Junio 1952.

UNUA KOMUNIKAĴO
Dum 1952, la Reĝa Societo « Bruga 

Grupo Esperantista » festos sian 50- 
jaran jubileon. Por inde memori tiun 
tre maloftan fakton en la historio de 
la esperantistaj societoj, ĝi de nun 
invitas la belgan samideanaron kaj 
ankaŭ siajn multnombrajn eksterland
ajn amikojn, al la dba Belga Kongreso, 
kiu okazos duni la Pentekostaj tagoj 
en la arta « Venecio de la Nordo *>.

La estraro de Buŝa Grupo kunvenis 
kaj .starigis jenan

Lokan Kongresan Komitaton.

Prezidanto : S-ro Cli. Poupeye.
Vicprezidantoj : S-roj G. Groothaert 

kaj FI Verplancke.
Sekretario : S-ro D. Demeulenaere.
Kasistino : F-ino Isabelle Van Parijs.
Konsilantino : F-ino A. ttoerehoom.
Gazetara sekretariino : F-ino iM.

Willems.
Tiu L.K.K. da nun pripensas kaj 

preparas kongresprogramon, kiu ne

HONORA
i. S-ro ( ’ Anklora (Antverpeno). — a. S-ino 

L. Bernnerts f missioni (iri.). — 5. F  ino H. 
Brark (iri.). — p S ro H. Caste! (Bruselo). •— 
3. S  ino L. Castri (iri ). —• 6. S ro H. De 
blondi (Antverpeno). — 7. S  ino J. De Gondi 
(iti.). — 8 . S-ro M. De Ketelaere (ici.). — 
f) F-ino H. De Ketelaere (iri ). — IO. S-ro 
.1. M P. Defona v (Spa). — i i . F-ino F. De 
VVinler (Antverpeno). — ia. S-ino F,. Emsi 
(Bruselo). — i V S-ro L. Evcraets (Cerone - 

Mousty). — i.j. S-Ino A. Gruslet (Gento), <— 
15. S-ro M. Guyol (Ckeralle). — 16. F-ino 
bi. Hoikens (Anlverpeno). — 17. F-ino M. 
Hofkens (iti.). — 18. F-ino M. R. lioparo* 
(Bruselo). — i g. I -ino M. .Jacobs (Antver-

n u r enhavos ĉiujn kutimajn program
erojn de Ia Belgaj kongresoj, sed kiu 
pro la festota grupa Jubileo entenos 
diversajn neordinarajn punktojn, an
koraŭ pli solenajn aŭ pli agrablajn. 
Estas tro frue por pli detale ilin anonci 
tie ĉi, sed la partoprenantoj povas esti 
certaj de nun ke la L.K.K., helpata de 
ĉiuj grupanoj, faros ĉion eblan por 
prezenti al ili kongreson vere jubilean 
kaj neforgeseblan.

Ci sube ni publikigas Ia « Honoran 
Kolonon » t.e. la liston de tiuj samide
anoj, kiuj jani dum la tiuĉijara Kon
greso en Bruselo, enskribiĝis por 
Bruĝo. Ni esperas ke en venonta nu
mero de B. F', ui povos enpresigi kun 
provizora programo, duan liston de 
tiuj partoprenantoj kiuj bonvolos inter
tempe ĝiri la kongreskotizon de 50 fr. 
al la P. C. K. n-ro 3706.98 de Belga 
Kongreso de Esperanto. Tru antaŭpago 
estas por la organizantoj valora helpo, 
pro kio ili antaŭe kaj tutkore dankas.

KOLONO
peno). — 20 S-ro N1. Jmunntle (ki.). —1 a i .  

S-ino NI. Jnumotie (ici.). — aa. S-ro R, .kiu 
motio (id.). — 3 3 . D  ro P. Kempeneers (Bni 
scio). .— 3 4 . S-ino D. Kempeneers (id.). — 
i "i b ino M. Keston.* (id.), — a6, S-ino R. 
Lerni (Antverpeno), — a ' .  S-ino E. Lefebvre- 
,Lmsson (Bruselo). — a8. F-ino J. Iaxjuel 
(Antverpeno). — ag. D-ro R, M aos (Bruselo).
— 3 0 . S-ino G . Mnos (id.). — 5 1 . F-ino N . 
M aos (id.). — yx. S-ino L. M erck*-I l(irin< x 

(Antverpeno). — 3 3 , b ino F . M eulem aus 

(id.). — 3 4 . F-ino E. JSaciitergatde (Gento)

— 3 5 . F -ino J . N aclilergaele (id.). — 3 6 . F-ino 
S. O b o *! liski (Bruselo). — 3 7 . S  ro J .  O leite 

(ki.). -  5«. S  -ino M . D iotte (id ). -  3 9 , S  ro
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Sf l \n lfu  (I I inflami)- — jo, S-ino I. PI v so n 
i*  ) — .fi. S-ro Charles Poupevc (Rm
itoj 4 j, 5  ino G, Poŭpojn (iri.). — 4 3 . S-ro 
Ii (iii,), — 4 4 . F’ illo V. Ponpovr
Ik i4 •— i). S-ino JI. Soy< ur (Seraing). — 4 f>.

i—- f . Staes-Vandcrvoorde (Bruselo)k —• 47 

^ '■ - I Slnes (iri.) — 48  S-ro J. L . V an
i s * *  m ni* (ld .). — 49. F ino l i .  Toussaint 
(A I' rpena). — 3«. S-ro G. Von deo Bo9Sche 
M  I 3 1 . S  ro Cl. Vandevelde (Merelbekc). 
«■- 4 1 S  ino M. Vandevelde (id.). — 5 3 . S-ro 
I Vondeveldc (id.). — 54  F ino I. Van

Po ri jn (Sini■ Andrio»), — 33. F ino Y. Vu» 
Portis (iri.). — 36. S-ro I I. Von Rr.Ve (Heute). 
— 34 , S-ino M. Vande-velde (id.). — 53. S-ro 
G . Vermandere (Antverpeno). ~  58. S-ro J. 
Vcrniccrsrh (Bruĝo). — <>u. S-ro J. Verstrne- 
ten (Antverpeno). — 61. S-ro \Vcyn (Bni 
selo). — Oa. S-ino \Yeyn (id,). — 03. S-ro
J. Verdier (id,) — 64 S-ro I limmcmion 
(Genio). — 63. S  ro L. Van VVasscnbovc 
(Bruĝo). — riri. Sino M. Von \VasscnhoYe 
(id.).

ESPERANTO UZATA POR SERIOZAJ CELOJ
Antulio rimarko. - - La informoj senditaj al B, F. estos diversaj. Ni ne nkrpptas (iujn pri 

rHnvndoj kiuj uzas esperanton kici pretekston. Sed Tii ne havas rimedojn por kontroli ĉiujn 
I ilrrnnriajn organizaĵojn, kiui uzas f .spornnton por diskonigi sin.

P r o v iz o r a  Trakto de Mondo K o n st itu c io . — Advokato \Vm E. Balf, el VVnshington, sciigas 
l r h tradukis por la revuo « Kumuna Movado ► la verkon kies titolo estas ĉi supre Tiu revuo 
tsIiis eldonata de F Iniversitato de Chicago, kies prezidanto. D ro Hutrhins. estris la komitaton, 
sin Inris la s Provizoran Trakton ». Interesuloj povas skribi al S-ro Raff, 353 . Stli Sireet

I , VVashington.
Maŝino, mono. h a j m o n d p a c o . •— Tio estus la titolo de sesdckpnĝn libreto (prezo 'i ŝ.. 

•Ŭ 8 r.K.) pri < Sorikredito ». eldonita de « Ilie Sodai Credtt O ’ ordinating centre. Gordon 
Hutua. Carrington Street, Notingham, Anglujo ». La aŭtoro estas S-ro C. Marshall. Ne estas 
#t tie loko por raporti pri In ideoj esprimataj en tili verko; sed ni rimarkigos ke ĝi havas 
grna lon voloron pro la seriozeco de la pritraktita temo : lu uzo de Esperanto por romanoj esias 
In Iro granda kompare kun ĝia uzo por seriozaj aferoj. La libreto « Maŝino, mono, kaj inond- 
jmco * helpos por konvinki In klerajn personojn, kiuj estas skepktaj pri Iu taŭgeco de Esperanto 
ie sciencoj celoj. La lingvo estas tre korekte uzota Interesuloj sin turnu al F-ino Muriel 
Stcvvnrt, sekrclariiono (adreso ĉi snpre moni ruta)

Somera Universitato, Malmo 1948. — Tio estos lo titolo de libro rentokpaĝa eldonita por 
L ’ E. A., de < lhe Esperanto Puhiishing Compnny Rickniansvvorth >. La libro enhavas lo 
tekstojn de 9 diversaj sciencaj < prelegoj » faritoj de Q kompetentuloj. Prezo 4 sii; afranko a p.

S c ie n c a  Revuo. — Orgono de < lnternacia Scicnco Asocio Espcrontisto » (Junio 1940). 
Kvnrdekpaĝo. J  re interesa eĉ por ne specialistoj. L i propagando pri Esperanto tre hezonas 
ekzemplojn pri lo seriozeco de Esperanto. Belgaj esperantistoj interesiĝu pri tio.

I ji Aŭstraliaj Esperantistoj organizas Aŭstralian Esperanto-Konferencon, kiu okazos je 
V7 de Januaro 1950, en Melhurno, ĉefurbo de I ilolo Victorio. Premio (leteroj de Zamenhof) 
estos donacata al In sendinto eksterlanda de la plej bona elsendajn por ekspozicio (salutletero), 
poŝtkartoj, nmsalutoj, turismajn), k.t.p.). Ordinare, lelero hezonas du monatojn por atingi 
Aŭstralion.

La movado Lemejo por Civilizacio petas ke < Eŭrop- koj Mond-federnlutat » homaramaj 
instruistinoj skribu al S-ro C. Ceni, MLC-CP-89, Varese. ltalujo.

Praka. — Interesplena faldproBjiekto pri la ĉefurbo de Cehoslovokujo, hele ilustrita, lu pago , 

havebla ĉe Fremdultrafika Unio, Komunumo domo. Proha i .
Karlovy Vary. — Bele ilustrita faldprospekto fipaĝr» eldonita ile la fuma banurbo, f lavebla 

de centra propaganda kaj informa ofico de Knrlovy Vary, .Stara louka. ĉ. 4,



LA POŜHORLOĜO DE ROSSINI
En Pariza, restoracio, la fama komponisto Rossini tiris et sia poŝo helegan 

horloĝon, kiun li sonorigis, ĉetabla najbaro gratulis lin pri tiu rimarkinda 
juvelo. Ci estas donaco de IReĝo de Francujo, rimarkigis fiere Rossini; la 
diamantoj kiuj ornamas ĝin estas aŭtentikaj; se ses jaroj mi posedas ĝin, kaj 
de tiam ĝi ne eraris eĉ je unu minuto; ĝi resonoras la horojn, la horduonojn, 
la horkvaronoj!!; ĝi montras In monatojn kaj la tagojn; plie, kiam oni ŝovas 
tiun ĉi risorteton, ĝi aŭdigas la unuajn taktojn de mia verko <r Moizo ».

Admirinda, vere admirinda ĝi estas, diris la nekonatulo; kaj eĉ ĝi estas pli 
admirinda ol vi pensas.

— - Kiel ? ekmiris la komponisto.
— Jes ankoraŭ pli admirinda, ĉar tiu horloĝo havas du pliajn specialecojn, 

kiujn, ŝajne, vi ne konas.
Rossini ekskuiĝis : Vi eble ŝercas ?
— Mi ne ŝercas, kaj mi proponas al vi veton : se mi povos konigi al vi 

tiujn du specialecojn, la horloĝo fariĝos la mia; je mala okazo mi pagos al vi 
dekmil « eskudojn ».

Iom malkontenta, kaj eble logata pro la « eskudoj », Rossini akceptis la veton. 
Preninte la horloĝon, la nekonatulo turnis malgrandan oran diskon, kiu ŝajnis 
esti nur ornamajo, kaj tiel aperigis la portreton de Rossini; samtempe la 
horloĝo aŭdigis la finon de 1’preĝo de « Moizo ».

— Mi perdis, konfesis la komponisto.
— Mi ne trouzos mian venkon, diris ridetante la venkinto; reprenu vian 

poŝhorloĝon.
Sed kiel vi povis diveni la sekreton de tiu magneto ?

-— Tre simple; mi estas Plivĉe, la konstruinto de via poŝhorloĝo.
(Tradukita el * EKipt» Gazeto O

INTERNATIONALE DISCUSSLE
Indien een Francinan, zegde Tristan Bernard, nioet discuteren met een Engels- 

man, en diens taai niet volmaakt bezi!, is het beter dat hij de schijn geve ze 
hoegenaamd niet te kennen. De andere zai trachten Frans te spreken, en de 
Fransman zai het voordecl der taai hebben. Dit leuk gezegde, vvaarvan het 
omgekeerde ook vvaarheid is, toont aan dat het een mis gedacht is, of een 
fopperij, een internationale hulptaal te willen in voege brengen die slechts zon 
gesteund zijn op een germo aanta! Engelse woorden.

REGA BELGA LIGO ESPERANTISTA (A S P.C.)
Ta Administrantaro de Belga Ligo 

kunvenis la lan de Septembro 1051.
Ci akceptis la eksiĝon de S-ro Tas- 

sin el siaj postenoj de Vic-Prezidanto 
kaj de administratdo kaj dankis lin pro 
la helpo kiun li donis al nia movado.

ĉar U.E.A. plialtigis siajn kotizojn 
por la venonta jaro, la administrantaro 
fiksis la kotizojn por 1052, inkluzive 
aliĝon al U.E.A. jene : simpla membro, 
IGO fr.; familia membro, 50 fr.; junula 
membro, 50 fr.; kadeta membro, 25 fr.;

membro jarlibro, 150 fr.; membro abo
nanto, 240 fr.; membro subtenanto, 
350 fr.

'D-ro Kempeneers raportis pri la 
36a Universala Kongreso en Munkeno 
Diversaj planoj por karavano al la 
37a Universala Kongreso, en Oslo, es
tis priparolataj.

La Administrantaro fiksis gvidliniojn 
por la venontaj kajeroj de Fjelga Espe
rantisto,
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AVANT DE JUGER, RENSEIGNONS-NOUS
1 si Paul Otlct, directeur tle

HmUut Internationa! tle Bibliographie, 
ft u Stiintei^ Henri Lafontaine (Prix 
Movi pour la Paix) organiserenf a 
M-..,, U es uri Congres des Association» 
Ilii *m ationales. On y dise uta la ques- 
Hctd ties langi!es dan» los assemblee» 
kMcrnntionales. II v eut une proposi
ti n en faveur de « 1’anglais, du fran- 
v "s et de 1’allemand, avec pnidomi- 
• rice du francais », et tine autre en 
fnveur de resperanto seni. Le Congres 
adopta la resolution survantc : Consi
deran! la necessita de plus en plus 
grunde d’une langue auxiliaire inter- 
nntionale, Ie Congres des Associations 
Internationales esprime le vceu que 
Ious ceux, qui reconnaissent cette ne- 
eksite, se rallient, pour realiser ce 
granti progrĉs, a 1’iiiiportant mouve- 
rnent qiti a pour but de propager 
H speranto, en ajournant toute espace 
ifamGioration, s’il y a licu, ]usqu’au 
moment oii la langue internationale 
sera adoptee officiellement par Jes 
gouvernements. Cette decision s'expli- 
que par le fait que les participants nu 
congres avaient en ^occasion de con- 
stater la vateur tie 1'Espcranto en 
Toutant une conference faite en cette 
langue par le Docteur Corret, de Paris, 
sur « La telegraphie sans fii ». Les 
sceptiques aŭ sujet de 1’Lsperanto ont 
ainsi pu reconnaŝtre que leur scepli- 
cistne iVetait pas justice.

La meme annee (1920), Ie Genera! 
Leman, membre tie LAcademie Royaie 
de Bclgique, publiait tinus la « Belgi- 
tpie Coloniale » une energiquc protes- 
tation contre fapathie des gouverne- 
ments an sujet de I'Esperanto. Cette 
indiferente, disait-il, est vraiment na- 
vrante et montre, plus encore que les 
guerres, 1’odieuse barbarie oii croupit 
Phumanite.

En 1921, trente-neuf savanta, tous 
membros de 1 ’lnstitut des Sciences de 
Paris, publierent u n manifeste preco-

nisant 1'enseignement tle Esperanto 
dans les classes tle sciences, ainsi que 
son emploi dans les congres interna
tiona^ et dans les publication» scien- 
tifirpies a faire connaitre ei Loranger.

En 1922, 1’assembliie g d* n ĉ r a le tle Ia 
Societe des Nation» approuva le rap- 
port (A5, I, 1922) de son Secretaire 
Genara!, etabli apres ime 'enquete rni- 
imtieuse sur la question d’unc langue 
ausiliaire. Ce rapport constate cjue la 
grande valeur tie 1’Esperanto n’est pas 
seulement theoriqne, mais qu’elle est 
sanctionnee par une longue pratique; 
qu il est parle tinus les congres annuels 
internationale d’csperantistes de na- 
tio naiste s tros diverses: qu’il possdtle 
une a bandan te litterature en anivres 
originales et en traduction», outre de 
nombreuses revues, des mantieJs et 
des dictionnaires pour presque toutes 
les langues. Parlant des imitations de 
L Esperanto (qui trente ans plus tarci 
ne sont encore que theoriques), le 
rapport reproche a Lune de compliquer 
Ia grammaire, et nux autres de ne pas 
realiser, comme Esperanto, le maxi- 
nmm de simplicite et de facilita pour 
tous les peuples, tant orientalis qu’oc- 
cidentaiix. (C’est en effet une langue 
mondiale pii ii faut.)

Ge 1922 a 1939, 1’Esperanto s’est 
repa miti considerablement dans tous 
les pays. Mais sous le regime nazi, en 
Allemagne, et ensuite dans les pays 
occupe», son mouvement a ete para- 
Ivse. Depuis 1946, ii a repris vigueur 
et se trouve maintenant comme en 
1939. II appartient aus intellectuels de 
1’epauler serieusement; en ceci comme 
en d’a.utres domaines, 1'attentismc est 
un ohstacle aii propras.

Le secretariat de la Ligue Royale 
Belge Esperantiste (178, avenue Peter 
Benoit, Merebelke-lez-Gand), satisfera 
volonticrs aux demandos de renseigne- 
ments complementaires que la notice 
ci-dessus pourrait provoquer.
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TALENCHAOS - HET ENGELS ALS VVERELDTAAL ?
(nHrir « Esperanto, citi tani <1*t \v«lenschap >. van D r I I. A. A. von drr Fek

en Dr G. F
< Hei is al zovcr gekomen, dai meri 

van twee kwalen, beide moet aanvaar- 
tien; in de eerste planis, eist de talen- 
studie al te veti tijd van de natuur- 
onderzoekers en filosofe», hetgeen tien 
iii tiun \verk belemmert; in de tweede 
planis, dreigt de wetenscbap liaar in
ternationale universaliteit te verliezen, 
die door de eemven hcei haar essentie 
veas. » uMct deze woorden, treft Pro- 
fcssor Bjdrn Collinder, hoogleraar in 
de Fins-Hongaarse talen te Upsala, het 
lalenprobleem der \vetenschnp in zijn 
kern.

Het vali niet te ontkennen, dat het 
drie,-talensteJsel, dat door de vveten- 
schap is aanvaard, een achteruitgang 
hetekent tegenover de toestand der 
Middeleeuvven, toea het Lati jn de eri
ge voertaal was,

Het stelsel van drie talen kon een 
aauvaardbare oplossing zijn, wanneer 
ledere onderzoeker tenminste een er- 
van zo goed machtig was, dat bij er 
gemakkelijk in kon publiceren en er 
zich mondeling vlot van kon‘ bedienen. 
Van de andere hcee zou zulke kermis 
kimnen volstaan, ais n oci i g is voor het 
lezon van eon tekst en het volgen van 
een gesprek. Peze toestand zon drage- 
I i j k zijn, al is liij bepaald mincler jjo e d 
dan die der eentaligheid.

De blindige talenchans is er een be- 
wijs voor, dat zelfs dit drie-talencom- 
promis slechts een illusie is. Zij, die 
het voor roe li t hcbbeit, begaafdheid te 
bezitten voor het beheersen van een 
of meer talen, kunnen zich vaak niet 
voorstellen, dat deze chaos voor lici 
grootste dee! voortspruit uit onvermo- 
gen. Dat meo er de voorkeur aan 
geeft in zijn nioedertaal te publiceren, 
moet worden beschomvd ais het ge- 
volg van een natmirlijke gemakzucht; 
het schrijven in het Frans, het Duits of 
het Engels zou, of te veel tijd en

. Makkink )
rnoeite koston, of de medevverking van 
een verjtaler noodzakelijk maken.

Bovendien is het niet gemakkelijk 
eon goed vertaler te vinden, die ook 
op de hoogte is van de wetenschap- 
pelijke terminologie en in staat is de 
bedoeiing van de auteur jnis! weer te 
geven. Ook zijn aan het vertalen sonis 
hoge onkosten verbonden.

Pogingen oni het drie-talenstelsel 
in ere te herstellen. zullen vruchteloos 
blijven, omdat dit van een te groot 
aantal onderzoekers een te grote opof- 
fering van tijd en inspanning zou ver- 
gen, die zij aan tiun wetenschappelijk 
\verk niet kunnen of willen onttrekken. 
Wel heeft meri het compromis gernak- 
kelijker aanvanrdhaar menen te. maken, 
door het Spaans of het Italianos ais 
voertaal te erkennen. Het zai niet lang 
meer duren, of men za! verplicht zijn 
ook het Russisch ais vvetenschappe- 
lijke taai toe te laten. Met al deze 
nitbreidingen, wordt de chaos er ech- 
ter slechts groter op.

Het Engels ais vvereldtaal. Meu
mene niet, dat het Engels overal en 
door elk volk op dezelfde wijze wordt 
nitgesproken. Een Amsterdama hoog- 
leraar, die het -s Pacific Science Con- 
gress » meemaakte, heeft vastgesteld 
dat Engelsen, Amerikanen, Canadezen, 
A u stra lis en Nienvv-Zeelanders moei- 
te liadden elkaars voodrachten in het 
Ffngels te volgen, Verdcr vveet iederecn 
hoe vreemdelingen het Engels kunnen 
verminken, dat het onverstaanbaar 
\vordt. Deze taai is voor universeel 
mondeling gebruik niet geschikt. De 
moeilijke uitspraak is, ten dele, toe te 
schrijven aan het feit dat eenzelfde 
klank op zoveet verschillende manie
ron \vordt geschrcven, en omgekeerd 
eenzelfde letter zoveel verschillende 
uitspraken heeft.
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1« Ju ro Oktobro 1951 N-ro fia

En Villers-la-Ville.
ESPERANTA KAMPADO POR GEJUNULOJ

i n « Le .Moustique », grava radio- 
revuo, ni legas, sub rubriko <? Sa vez- 
vous ? » (Cu vi scias?), artikoleton, 
kili komenciĝas jene :

€ CU VI SCIAS... ke, de la 4a ĝis 
la lla  de Aŭgusto, la verda kaj blanka 
fingo kun verda stelo flirtis, apud la 
Ruĝa Kruca flago, en la bieno nomita 
« Muelilo de Chevlipont » en Villers- 
la-Ville, dum la Esperantista Kampada 
Periodo, organizita de la Kadeta Sek
cio de la Ruĝa Kruco de Belgajn ? »

S-ro Pil!oy regule prizorgas en tiu 
revuo, — presata ĉiusemajne 282.000 
ekzempleroj, — esperantan rubrikon, 
en kiu li speciale priatentas la esper
antajn radio-elsendojn. Li vizitis di
versfoje la kampadantajn esperantist
ojn kaj raportis pri tiu « semajno »  
kaj ĝia gvidado.

Diru ni, ke ĝi okazis sub la estrado 
de la vic-prezidanto de nia Belga Ligo, 
S-ro Maur. Jaumotte, kiu ĝin inciatis 
en sia funkcio de Nacia Kunkomisaro 
de la Kadetoj de la Ruĝa Kruco. Li 
tamen akceptigis en ĝin ne nur siajn 
« kadetojn s>, kiuj iam lernis nian ling
von, sed ankaŭ gejunulojn aparten
antajn al aliaj movadoj, inter aliaj al 
ia neŭtra kaj katolika skoltaj movadoj 
kaj eĉ neapartenantajn al kiu ajn junu
lara organizajo.

Meze de la granda familia rondo, 
kiu pasigis, en tiu pentrinda bieno kun 
akvofalo kaj trafluanta Thvl-rivereto, 
plej gajajn tagojn, la esperanta sekcio 
konsistis el proksimume dudek junaj 
geesperantistoj, venintaj precipe el la 
antverpena kaj bruga regionoj.

Por helpi al la sukcesigo de tiu unua 
provo, la organizanto estis petinta la

kunhelpon ile F-ino Holmi Veldhuyzen, 
la simpatia sekretariino de « Tutmonda 
Junula*-Organito », kiu ĉeestis la es
perantan semajnon kaj plej vigle klo
podadis por alkutimigi la partopre
nantojn al parolado de nia lingvo.

Dum la vesperaj Kampfajro], la es
peranta grupo ankaŭ aŭdigis divers
foje esperantajn kantojn. Kaj, nedub
eble, la aŭdado de nia lingvo, kiu estis 
regule uzata ĉe la oficialaj ceremonioj 
ĉirkaŭ la flago kaj kiun ĉiu povis aŭs
kulti duni ofte laŭtoj interbabiladoj 
inter ia kampestro, F-ino Veldhuyzen, 
kaj aliaj, faris ne nur grandan, sed 
daŭran impreson sur la aliaj ĉeest
antoj.

Pri la flirtinta Esperanto flago, ni 
povas aldoni ke ĝi, Oiumatene, estis 
solene levigata, antaŭ la tuta kamp
adaj), kune kun la Ruĝa Kruca flago, 
je dii stangoj ĉe la enirejo de la Bieno, 
tutapude de la ŝoseo, dum belga kaj 
kadeta flagoj supreniris ĉe stango en 
la mezo de la centra herbejo.

Kaj por fini, ni ankoraŭ povas 
citi, ke, dimanĉe, okazis vizito de 
dudeko da gemembroj de « La Verda 
Stelo kiuj estis akceptataj kaj gas
tigataj de S-ino Marg. Jaumotte, kiu 
funkciis kiel <? first lady » de la kampo. 
Ciuj ĝuis plej belan sunan tagon, dum 
km ili vizitis ne nur la bienon, sed 
ankaŭ la ruinojn de la Abatejo de Vil
lers-la-Ville, sub esperanta gvidado !

Se tili unua klopodo iam povis ĉiujn 
kontentigi, la organizanto tamen in
tencas rekomenci ĝin proksiman jaron 
en ankoraŭ multe pli taŭga maniero.

Ni esperas ke li sukcesos I-
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PAŜO POST PAŜO EN ESPERANTO

Duni sin lasla kunsido, fa Administrantoj de Befri a lifto Esperan (isla 
decidis presigi lecionon pri Esperanto en etli numero ile « Helga F,spe 
rantiste) ».

Esperanto estas lingvo. Esperanto 
estas facila lingvo internacia. Oi estas 
lingvo elpensita cle D-ro Ludoviko La
zaro Zamenhof.

Tion ni ĉiuj scias, Ni konas ankoraŭ 
aliajn detalojn pri nia lingvo. Ni ĉiuj 
ŝatas Esperanton, ni eĉ amas ĝin. Sed 
ĉu ni ĉiuj sufiĉe bone konas kaj uzas 
ĝin ?

Jen du demandoj, je kiuj ne ĉiuj 
membroj de nia Ligo kuraĝus res
pondi : Jes !

Ni do decidis helpi niajn grupanojn. 
Denuo aperos en ĉiu numero de nia 
liga bulteno leciono pri Esperanto.

Ni ja en kurso rapida lernis la lfi re
gulojn de la gramatiko. Ni lernis ankaŭ 
kelkajn vortojn, kellkajn radikojn. Nia 
profesoro, nia kursgvidanto, instruis al 
ni la signifon kaj la utilon de la afiksoj, 
tio estas la prefiksoj kaj la sufiksoj. 
Ni mem konstruis novajn vortojn Icaj 
ni eĉ rapide konstatis, ke ni, post mal
multe da lecionoj, estis jam sufiĉe 
vortriĉaj. Ni konstruis kelkajn frazojn; 
ni parolis Esperanton !

Poste venis la kunsidoj de la grupo. 
Ni ĉeestis tiujn kunsidojn; Ni ankoraŭ 
ĉeestas tiujn kunsidojn. Sed iii ne 
multe, ni ne ofte parolas Esperanton. 
Multaj novuloj evitas paroli nian ling
von. « Ke la malnovuloj parolu ! Ke 
la malnovuloj paroladu ! »

Sed bedaŭrinde ni iufoje « devas » 
paroli Kaj tiam iii ofte balbutas. Ni 
balbutas, ĉar iu ue alkutimiĝis al flua 
babilado en Esperanto. Kaj se dum 
la kurso kaj duni ia ekzameno — ni 
pensis pri la malgrandaj kaj facilaj 
lfi reguloj, ni nun konstatas... ke ni 
jam multe forgesis.

Jen do necesas denove ioni studi,

ioni labori, ĉar Esperanto estas lingvo. 
Lii estas facila lingvo internacia. Sed 
lingvon oni devas studi kaj uzi. Oni 
devas paroli kaj skribi ĝin. Oni devas 
legi ĝin kaj ĝin kompreni.

Kaj oni devas ree lerni kelkajn gra
matikajn, kelkajn lingvajn principojn 
ĝeneralajn, kiuj estas Sauraj en ĉiuj 
lingvoj sed pri kiuj ni ne plu pensas, 
kiam ni parolas nian gepatran lingvon.

*  *  *

Tial « Belga Ligo *  donas al vi la 
okazon lerni fion, kion vi bezonas.

La kurso ne estos ordinara kurso. Lii 
ne estos kolekto da lecionoj, ordigitaj 
unii post la alia kaj destinitaj al per
sonoj kiuj ne jam lernis Esperanton.

Lii estos kolekto da rimarkoj kaj 
aro da ekzercoj. Ĉar ni bezonas ekzer
cojn. Kaj c Belga Ligo » esperas ke, 
kaj la novuloj, kaj multaj malnovuloj 
atente legos la kurson kaj ne nur legos 
sed ankaŭ iomete - lernos kaj laboros.

« Belga Ligo » esperas ke eĉ duni 
grupkunsidoj oni priparolos la kurson, 
kies titolo <t Paŝo post Paŝo » havas 
sian signifon. Cii signifas ke « paŝo 
post paŝo » ni venkos ĉiujn malfacil
aĵojn.

Kaj jen la unua praktika ekzerco : 
ni laŭtvoĉe legu la ĉi-supran tekston. 
Unufoje, du- aŭ tri-, aŭ — se necese — 
dekfoje, ĝis kiam ni elparolas ĉiun li
teron kiel ni lernis dum in kurso, ilis 
kiam ui metas ĉiun akcenton ĉiam 
sur la antaŭlasta silabo de la vorto.

Kaj se ni faros tion senerare, tiu 
enkonduko jana havis grandan utilon.

La unuan veran « paŝon » tii trovos 
en la proksima numero de « Belga 
Esperantisto »,

H. S. t
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BELGA KRONIKO
\ v i  v e r b e n o
Speranto-Grupo « l a Verda Stelo ».

(Poitĉelmiimero : 7 -tO.ji)
G» jan clo limio, okazis Komuna vespero 

kun In filatelista klubo « Mos Timbro* », kun 
jKirnbideto) do S-roj Rictjens kaj Vos, kiu 
kromo montris interesan ekspozicion La 8an, 
sinsekve S  ro Balleux, F-inoj H, Toussainl 
kuj H «fernis kaj S-ro Vercrtrvsen. kiu tion tule 

funkon' faris, enpense pronicnadigis nin tra 
In centro de la urbo. La i 'jan, vizitis Antver 
penon. Ia pariza *  I rio Doke » (La Kolomb 
inni). Iri agrablaj lanlaziistinoj cle In franca 
kanto kiuj, post deklamado de S  ro Verourv- 
ten kaj kantado de S ro Peelman, plenigis, 
plei amuze kaj arte. vesperon organizitan por 
elui LKI-nnoj. Lo iaon, S  ro Verboeven paro
ladis interese piri bii iklajo, post kio S-ro 
Clionietle, el Los Angelos, edzo de nia ĵamu 
membrino Germaine Van der Vekrii, paro
ladis pri < bisono ». I .a agan, sekvis In 
diplonidisdono cle la printempa kurso gvidita 
de la prezidanto. Akiris la diplomon : F  inoj
N. Batale. Louisa Damon, S  ino Do Vri****», 
F-ino L,. Kuvlen. S-ro J. Glenon, S-ino I 
Meis, S-roj J. Montinirail, M Rottiers, ti. 
stoff. S-ino L. I imiucmian. S-roj J. f uer 
linrk, Van elen I laute. J. Van dcr I .indon, 
G, Van der Poe]. J. Van de Vidde, F-ino 
R. Vanislendael. S-roj d. kaj YV. Van Ne
rean*, U. Verjans, F-ino V. Verrycken, S-ro 
YV. \Veyts, kaj, el Sla Ni kolaa. F-ino J. 
Vennculrn. S  ino S. De Vricse, nome cle In 
gelernintoj. kaj S-ro M. De Ketelaere. nome 
de la estraro, dankis la prezidanton kaj gra
tulis la diplomitojn; duni S-ro R Van Fende 
montris belegajn filinojn.

G  Aan de dulio, okazis In kutima parolata 
j urnalo kaj sabaton la yan. balo okaze cir la 
duobligo de la grupa membraro. L,n l^nn, 
S  rri M. Jaiinintte faris paroladon pri Ja 
< Atombombo », kni lo alian, okazis intima 
kunsido dum kiri estis anoncata In vizitoj de 
francoj kaj angloj, survoje al In T  LO ,-kon 
greso en Mandelli. Okazis, je ilia honoro, 
apartaj kunsidejoj kaj diversaj gciiiciiihroj ilin 
kondukis Ira In urbo. G  i7an, S-ro Ver
sarton  efektivigis s surstrate » la progra

mon < Ekkonu vian urbon » kaj kondukis pli 
ol tridek gemembrojn tru la urba centro, ilo 
nante al ili ĉiujn klarigojn, kjujn ili iam devos 
ripeti al eksterlandanoj. Esttis sukceso je Ĉiuj 
Opunktoj. Ankaŭ je tiu de In intereso kreita 
ĉe la preterpasanta publiko I

La jan de Aŭgusto. F ino Holmi Veld- 
lmyzen ĉeestis la parolatan ĵurnalon kaj sa
lutis la kunvenon kaj. la postan Ingon, mal
fermiĝis «ui Viller-Ia-Villo Jei esperanta junu
lara < semajno >. kiun, dimanĉe, vizitos 
dudeko da Verdstelanoj. Kelkaj raj io rlis pri 
tiu vizito dum la kunsido de la ioa, prezidita 
«le S ro De Ketelaere G  i7an. F-ino Hennv 
De Ketelaere raportis pri la kongreso dp T „1.0 ., 
dum S-ro M. Janmotte priparolis In esperanton 
junularan kampadon. La i.fnn, S-ro V an  

Eyndc ka/ S-inoj H. Schoofs kaj J. De Hondt 
rapoitis pri In Universala Kongreso, duni 
F-inoj De Ketelaere refaris sian paroladon de 
la Oratora Konkurso. G  llan . F-inoj De 
\Vinter kaj Vanisterdael kaj S-inoj Bulbus 
kaj De Naeyer rakontis pri siaj ferioj en la 
*  Bela Frambujo >.

Programo de la  Penonta/ kunsidoj.
Ĉirivcndrede, en < VVitte Leeuvv » , Frnnk- 

rijklej. je la io  h. jo :
S e p te m b r o . — La 7an. parolata ĵurnalo: la 

i.ian, « Nin Libertempo *  (}a serio); la i lan.  
cl la historio de *  L,a Verda Stelo » (kun 
ekspozicio); sabaton la aian. Milulvesper- 
manĝo. je la aoa h., en « Rode Hocd »; la 
i8an. amuza vespero (kun ludoj ka/ kon
kursoj).

Oktobro. — f a  «Jan. parolata ĵurnalo; la 
tian, parolado cle J-ino M. I lolkens pri 
s Steloj »; Ja igan, filmprezentado «le S-ro 
Van Evri de; sabaton, lu inan, jo In ion b.. 
Aŭtuna Bain; la iAan, parolado rle S-ino 
Leca!, « Sekreta Egiptuja ».

Nriepm bro — Iii ian, parolata ĵurnalo.

BRI C O

Bruga Grupo Esperantista.
(r,oŝtĉeltiutmero >5 .

La somera elementa kurso estis daŭrigata 
dum la unua boro de ĉiu kunveno, esceptinte1 
kvar kunvenojn duni la libertempo. G  dua
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parto de ĉiu kunveno estis dediĉata al diversaj 
lernigaj ludoj kaj ekzercoj. Speciale menciinda 
estis la kunvenoj : la 5 an cle Junio, kiam
okazis vigla triopa interparolado kiu» posta 
publika raportado; la ipan de Junio, kun 
interesa debato pri sunbanado; la arian de 
Junio, kun vizito de la Nederlandaj samidean
ino} I'-inoj Mion kaj Jokc van Ninnes el Dini 
Helder; la San de Julio kun vizito de S-ino 
Bcrnaert-1 oussaint kaj de F-ino Toussaint, am
baŭ cl Antverpeno; la 17011 de Julio, kiam 
aperis la unua numero rle la parolata gazeto 
de la grupo, liti unua pruvo bonege sukcesis 
kaj la ĉeestantoj postulis pliajn aperojn de 
la gazeto en Ia estonto. I.a i (an de Aŭgusto. 
F-inoj V. Poupeye, Th. Misstaefi kaj J.
I lecy. kaj S-ro Karlo Poupevc raportis pri sia 
partopreno en la Esperantista Semajno de 
Villers-lo-Ville. en la Kampadejo de In Ruĝa 
Kruco, sidi direklo de S-ro Jaumolte. l-a aian  
tle Aŭgusto, okazis kuna promenado laŭlonge 
de la lumigataj kajoj ĝis la Miimevvater La 
iS an  de Aŭgusto, pro nedisponebleco de la 
kutimo kunvenejo, la kunsido escepte okazi» 
en salono de * I abnrin ».

Kroni tio estas ankaŭ menciinda ; diman 
con l  lan de Junio, ekskurso al Damme okaze 
de historio sekvantaro: dimanĉon San de lulio, 
partopreno kun la grupa lingo en sekvantaro 
■ ikaze de In kongreso da la Subule iroj en 
Bruĝo: la l 8nn de Julio, vizito de du Aŭs
traliaj samideoninoj, F  inoj Marie Day kaj 
Edna Dash el Sydney, survoje al M unkeno: 
b  Sitan de lulio, vizito de S  ro V rri ua i niere 
cl Antverpeno, kaj In 7 an de Aŭgusto, tuttaga 
ekskurso laŭ In tramvojoj Bruĝo-Kpokke-Dc 
Pan ne.

Progromo Ae la nenonta; kunsa loj
Ordinara kunveno, ĉ i umu rdi; je la ion. 

en In sidejo « ( london Hoorn i nrnet 
d O r >. D u m  la unua boro de ĉiu kunveno ; 
leciono de la elementa kurso. Duni bi ibla 
Koro :

Septembro ion Kunmetado de la grupa 
propramo; ila n  : Debato por aŭ knntraŭ
edziĝo, rezervato ol gefroŭloj; i San Puro 
lata gazeto; 15011 Kalita vespero.

Oktobro : ian  : Legado de Belga I.spe 
rantiste; pan Parolado pri Elektroniko de

Sro Karlo Poupeve; i6 an ; parolata gazeto. 
1 5 an : Kanto vespero: "joan : I lumornĵoj.

Novembra : rian : Surprizpnrolndo de S-ino 
Verplancke. 1 5 «n ; Triopa interparolado kun 
posta raportado, loan  ; Parolata gazeto. I 7 n,l: 
kanta vespero.

G R A V A J SC IIG O J ;
Saboton, In ipan de Septembro, je In ion. 

en In kunvenejo, publika parolado, en Neder
lando lingvo, de S  ro Maurice Jaumolte. Vic- 
Prezidanto de R.B.L.F,., pri Esplorata koj 
Ruĝa Kruco. Alkonduku iutereseblajn per
sonojn

Mardon lan  cle oktobro, je la io a  en la 
kunvenejo, komenciĝos nova elementa kurso. 
Ĉiu membro konsideru kiel devon alkonduki 
almenaŭ unu novan lernanton. Estas nia ĉefa 
se ne lasta ebleco por varbado antaŭ nia 
Jubilea kaj Kongresa Jaro, Ĉi ii do loni sian 
tutan eblon, nu Ia persona propagando efikas.

Post plenumo cle tiu esperantista devo, 
«liaj membroj trovos plej agrablan distron en 
la granda B A LO , kiu okazos sabaton. 170 0  

de oktobro, je Ia H a lloro en In dancejo 
t Laboriri >.

BR I SE L O
Esperantista Brusela Grupo.

f Posi Ĉeko omero 12 ^0 ..l8 j
La i San de Junio, ukazis ilia finkursa 

festo. Cin agrabligis S-roj Van der Stenrpel 
ĉe pianoforto kaj Genin per memverkitaj 
poemoj. Fa Prezidanto, per emociigaj vortoj 
alparolis In novajn Esperantistojn. La tri 
ge.manpupistoj prezentis novali teatraĵon kun 
ĉiam pli Izolaj geaktoroj, Lu muli nombris 
ĉeestantaro disiĝis post kanto de la Espero 
Dum In libertempa periodo, S  ro ( renio kon
dukis ĝojojn vesperojn. F-ino Verman* el 
Rotterdam vizitis nion grupon kaj vigle m i r 
tis pri la Kongreso en Hispanujo. Sukces
plena parolado de F-ino Kestan? pri < Bli 
hhngTnfio de Esperanto *  kaj raportoj cle In 
partoprenintoj al In 'rio I niverscda Kongrese 
fermas tiun ferian sezonon.

Propramoj rle la estontaj kiini eno/
•' iulunde je 1 0 .5 0 . Ljo Brasserie St Mar

tin, 5 8 , Place du Granti Sablon, Grote 
Zavet.
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Septembro, — Li» 3an : paro I .ila jurnalo; 
la iuan, S-Ino Couvreur « [iela Korsiko >; 
la i7 «»n Komenco ile perfektiga kurso gvi
dota ile S-ro D. Van der Stompe!: la 2401», 
S  fo Petit « televidado ».

Oki tibro. — Li» ian. je 18 li. 30 : mal
unua ile elementn kurso gvidata de S-ino 
llnui je la ro li. 30. Parolata ĵurnalo; 
(Muir. disdono de In premioj al la laŭreatoj; 
lo «mi. I -ino O  bezi n sk» * Anio kaj kuirar
ta »; la ijan . S-ro Van der Stompe! « per
fektigu kurso »; dimanĉon la 21 an. je la 130. 
en Restoracio < Bodion! », 133, rue du
Midi (Suda strato), jara festeno honore ui 
S  ino Lliy Siue*, kiu Iestas sian a jaran  
L»|ierunlistnn jubileon. I .u prezo de la fes 
leno estas 123 fr. (trinkmono enkalkulita), 
sumo pagota sur Ia poŝlĉckknrilon 236801 do 
S  ino J. Livion. 183, rue Jourdan, St Gilles; 
la Ulan. S-ro J .C, Vandorvoorde r Gi alejoj*: 
lu apan. S-ino Emsi * Aventuroj de ses 
viroj tra lu Pacifiko sur Kon- tiki ».

Novembro, <— La San. pnroluta ĵurnalo: 
lii lion . S-ino Wt>yn < gajeco Ira Iri liis- 
ti.rio »: la ipan, perfektiga k u tso de S-ro Var» 
t!» r Stempel; la i 6 un. S-ro Custcl < Kar- 
mcno ».

Decembro. —> I j i  ĵnn. parolata ĵurnnlo; In 
ioni». S-ro Verdira t helikopteroj * .  la t7 «n. 
D-ro Keinpeneers prezentos f i lmojn iiri an
taŭaj kongresoj; la Plan kaj la 3 1 an, ne 
okazos kunvcnoj.

]unuaro tf)5 2 . — L a 7 an, parolata ĵurnalo; 
la rian. S  n ;  L  Hosi < Ĉielaj kuriozaĵoj; la 
2 ian, perfektiga kurso de S-ro V’a n der Stom
pe!; la 2$an Ĝenerala Jara kunsido; raporto 
de In komitato; elektoj.

V ER V IER S
( e In lirio fle Aŭgust») okazis kunveno de 

nederlandaj esperantistoj kun membroi de la 
esperantistaj grupoj de Lieĝo. Huy, Spa kaj 
Verviers.

Diversaj lornoj estio priparolataj. S r o  
Kelono. blinda samideano de Verviers a 
C Tupo, faris raporton pri la Universala Kon
greso de Kaperanto en Munkeno.

Post promenado tra la urbo. la partopre
nintoj revenis ĉe la ejo de la Grupo kaj 
distraĵon vespero finis tiun agrablan tagon.

Esperanta korespomfkurso ĉe la belgaj 
protestan fi t j,
La (nternacia esperantista protestanta ligo 

K E.L.I.) organizas komence de oktobro es
perantistajn korespondkursoj!! Por informoj 
oni sin turnu ai Boite postule n" 2 3 , Her
stal I. aldonante pommarkon por responda 
franko.

Ce la sama adreso la interesuloj povos peti 
senpage provekzempleron de * Dia Regno ».
10 oficiala organo de K E L I

En nia Esperantista familio.
— Ce Ges-roj Verdier, lu Han de Septem

bro. naskiĝis Idino romita Domimque, Niajn 
korajn gratulojn al la feliĉaj gepatroj

—S  ro Jean Olelfe. malnova membro de 
Brusela Gru|>o lestis sian jubileon post 40 

jara laboro en la sami» Bla»>ko, le tiu okazo,
11 laciĝis fakestro kaj oni organizis festeton 
je lia honoro. Ni prezentas iii la jubileanto 
niajn sincerajn gratulojn.

NEKROLOGO
Je la fino de Aŭgusto mortis ni Kupellon, 

8 3 jnra, S-ro Louis Rischio, honoru ĉefdirek- 
toro de In oficistaro de In antverpena urba 
administracio,, kaj unu el la plej malnovaj 
esperantistoj belgaj.

Antaŭ la (mua mondmilito, li estis ano 
Be lu intertempe malaperinta « Antverpena 
Grupo Esperantista » kaj. en i p l i ,  li eslis 
unu el Ja * Sepo por Iu Sepa ». la L .K .K. 
de lu 70 Universala Kongreso.

Post In unua mondmilito, li tuj aliĝis al 
t I-a Verda Stelo », kies fidei,» membrii Ii 
resiis.

Kaj kiam, en ipaSa. nova L  K.K, estis 
organizonta In 20au Ebli versalon Kongreson, 
S to R usi fije denove iĝis membro de ĝi.

Sindoni iun esperantisto, agrabla kaj afabla 
homo. li lasos inter ia belgaj, kuj precipe la 
antverpenaj geesperantistoj, memoron de 
granda amiko, kiu forlasis ilin.

Belga Esperantisto kuj la Estruro de Reĝa 
Belgo lago Esjeranlista prezentus rii Itaj fa
milianoj la esprimon de siaj plej sincera! 
funebraj sentoj.



ANONCETOJ
— S-ro Koman ( rl.l JC.KHLR. Bruutieg- 

gerstr.. ",8 . konstatu a.R (Germanujo), 
a i jara komercisto deziraj korespondi kun 
belgaj samideanoj.

— S-ro Franlise.k IA NSKA . Mostri ka. 5 ,
Kraba IU, Ĉeĥoslovakio, deziras korespondi 
pri internacia politiko, kooperado, religia) 

problemoj (faroproclukta aplikado de kristaneca 
idealo en praktika viso), pacifismo kuj skol
tismo. Speciale interesas lin sindikatana, 
bibliotckarista gazetisto kuj popolUeganta aii 
kultura problemoj.

— S  ro I laos AVANTURA. J ’;, Harpen 
b ia  Post Bnd Essen (Germanujo) deziras 
korespondi per ilustritaj poŝtkartoj.

—S-ro Eugeniusz OSTKONVSKI. koa ie/., 
t i ,  Zyinierskiego, Polujt). lo ja la  fruulo, kato
liko, deziras korespondi kaj interŝanĝi vidnĵ- 
kartojn kaj poŝtmarkojn.

— Societo di- Britaj Esperantistaj Instruistoj 
okazigos Paskan Lernejon en la bela mar
borda urbo, Foikestonc, Kent, de In fii» gis 
la rga de Aprilo 1 9 5 .1 . I-n celoj estas plia! 
tigi In nivelon de 1« lingva uzado per*' do 
gviditaj rondoj, diskutadoj, prelegoj; kai in
terkonigi geisnlruistojn. Alilandaj gekolegoj 
estas kore akceptotaj. Fa loko eslas elektita 
ĉar ĝi eslas facile atingebla, kaj ĉar ni tie 
povas disponi pri Ire komforta boteleto, l-a 
kosto estas ile £ 5 -3-0 ĝis £ 6 -6-0  Inti la 
ĉambro, plus enirpago * ŝ. Necesas aliĝi frue. 
Skribu al la Sekretario. F-ino V .L Nixon, 
1 8 5 , \Voodiands Park Rood. Birniingbnm, 5 ° 
(enmetu resjmndkuponon).

BIBLIOGRAFIO

J .  E. R O D O  : Ariel, el hispana lingvo 

tradukis M F  M E N EN D K Z . eldonis Urug
vajo Esperanto-Societo, Montevideo

Ci estas unu el la ĉefaj urugvajoj verkoj, 
skribita en lo hispana lingvo, ĉ i  eslus Ia unua 
kiu vere famigis la nonion de R O D O  en 
ĉiuj hispanlingvaj landoj.
estas romono : Ce la finiĝo de lerneja jaro.

Ne estas chle rakonti la verkon. Ĝi ne 
iu universitata profesoro kunigos, en sian

studocambro!!, por adiaŭu kunveno, ĉiujn 
siajn lernintojn, kaj li alparolas ilin.

riti parolado donas a! la profesoro okazon 
esplori lo problemojn tle la vivo Iau i l iaj plej 
diversa) Hankoj kaj doni al In lernantoj 
taŭgajn konsilojn por ilia sinteno en la tuj 
venonta vivo.

Lii profesoro esprimas siojn opiniojn pri 
temoj tiuspecaj, filozofaj kai praktiku) Li 
elverŝas riĉegan trezoron de abundego scio, 
kaj per egala sereneco li pritraktas la tem
pojn, la popolojn. In aŭtorojn kaj In verkojn 
plej diversajn, antikvajn kaj nuojn.

La tradukinto bedaŭrinde provis konservi 
en Esperanto lo frazan konstruon kaj la dir
manieron de la Lapona teksto. Pro lio nii 
opinias ke malmultaj estos la legantoj kiuj 
sukcesos legi lu tutan libron kun plezuro.

L. G .

V I1 T L R , L. : Faj 1 3 . mortis, kriminalro
mano kiun el la germana lingvo tradukis 
Hune Boracbert. io i  paĝoj; t a .5 x 18 cm., 
duontole bindita. 6 .5 0  permanaj markoj. E l
donita de Bersi beri kaj R lernos* b. B  amberg 
( 10 3 0 ): havebla ĉe /.logici Verlntig, M an
tilon Pasing.

Mi jus finas la lepadon de la supre men
ciita libro. Mi min sentas maltrankvila. Mi 
jani ne dormis la lastan nokton kaj mi 
divenas ke la venontan ini ankaŭ pasigos sen 
dormo Plie. mi dronus en suspekto ĉiuspcea. 
Se iui ion manĝas aŭ trinkas, nu min deman
das ĉu krimu mano ne metis venenon en ĝin. 
Konsekvence, mi suspektas miajn konatulojn, 
proksimulon!, kaj eĉ mian parencaron ke ili 
volas umrtigi uiii i .

Do, se vi intencas pasigi sendormajn nok 
kojn, se vi volas havi la impreson ke ĉio, 
kion vi trinkas aŭ manĝas bavas guston de 
amara veneno, se vi emas perdi la konfidon 
al ĉiuj, kiuj vivas kun vi, mi donas al vi 
taŭgan konsilon ; 'i  leku « La 1 5 . mortis >.

Ij i  verkon oni legas facile kaj la teksto 
estas konvena.

Bedaŭrinde kelkaj strangaj formoj, kelkaj 
novaj vorloj, kaj ankaŭ kelkaj maloftaj pre
seraroj malagrabli petas la rakonton.

L. G E N I N.
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I' —«>n Salrto .
BELGA ESPERANTO INSTITUTO

26. O o ste n str a a t  - A titvverpen . Poitĉekkonto 1 6 8 0 .5 8

M U U S S E S *  E S P E R A N T O  B IB L IO T E K O
f * .  1 .1 «  po numero (N" kosto* Fr. 8 .—). — Serio II komplota kosta* Fr 3 .®.—, 

Serio I konsistos oi L  sekvontoj libreto) :

t i i rlfirk — La grandaj filozofoj kaj
Iii universalo lingvo.

i M J. I .ormonto! fi O N. Maiuiii-
Stbirjok. — R usaj noveloj. Trad A.

4 Joseph R. S lierer. — Tra LKono kun
ruliĝanta hejmo (dua cltlono).

1  • I Gluck, r— l'.l Ia klasika periodo cle
Esperanto. (Gndiouski & Kabo).

8 - Ak Petofi. — La Avo. f.) h vin ga ra 
originalo I ro d Ladislao Spiorer.

O R B. de Benina. — L a Jusnaskito.
Nekredebla historio, E l hispano orig. 
traj. lose f ernuudo Berenguer, 

in • I J» Jubilea Kongreso de Esperanto ipli.
11 Paroladoj de In ora jubilon kongreso

U)57. KI ektis kai aranĝis J. Gluck.

12 - Prof. Joel Thezard. Nordnordaj fabeloj. 
1 5 - k  Ŝirjaev. — En In vagono kaj alioj 

rakontoj,
1 4 - 1 5  - La problemo de lingvo internacia. 

Serio cle radioprelegoj de O ro Bjom 
Collinder. Publikigis Paul Nylcn.

1 6  - Gvula Tiirok. — R uzi njo. El bungaro
originalo traj. D-ro K. Kalocsa!'.

17  - Charlos Oickens, — I J  la londona skiz
libro. LI angla orig. li,ui Fred VVad 
bani.

IvS - Ernest Dodge. — Flugado alimondcn. 
‘ Originale verkita.

i O - Jordan Jovkov. -— Patro kaj lilo kaj 
aliaj rakontoj. El la bulgara lingvo 
tradukis I (risto Isko.v.

E S P E R A N T O  B IB L IO T E K O  IN E R N A C IA
Citi numoro kostas I r. f,—: in numeroj Fr. 3 6 . — . kompleta kolekto (~>i N-roj) Fr. tio .

I - Lpgolibrcla de I Borel. 
i  F a b e lo j de Andersen (dana F  r. Sk eri- 

Giclrling).
3 Bona Sinjorillo, novelo de E. Orzeszko 

(pola Kabe).
- Rusaj Rakontoj, Mumio Sihirjnk (rusa 

N. Kabanor)
5 - Don Rifiuto en Barcelono, M ile Gei

vuntes (hispana Fr. Pujula v Valle*).
6  - El la Biblio. Irmi, L ! . .  Zamenhof.
7  - LI dramoj (fragmentoj), (gemi. L. L.

Zamenhof).

8 - El Komedioj, fragmentoj (lr«d, I E.
Zamenho!).

O - Praktika Frazaro, Dialogoj de la ĉiutaga 
vivo. J. Borel.

tn i)  - Japanaj Rakontoj (japana Cif I osio)
12 - Amoro knj Psike. I .neias Apulo jus (la

tina E. Pfefferi.
13 Bulgaraj rankontoj (bulgaro Al. D.

Atnrasov)
• J 15 • Rea perantoj, ('amilja dramo de f? 

Ibson, la Akiri (norvega ('t. Rtine 

manii)
16 Komerca Korespondo, J. Borel.

17 Konsiloj pri Higieno (trad. J. Borel).
18 I j i  Reĝo de la Ora Rivero, John Kudan.

(angia lvy Kellrrmonn).
20 ■ Lti Instli Leonano, J. A . Mitchell.

(angla Foliman \Vendell). 
a i - Hungaraj Rakontoj. Fcrenc Hcrczcg 

(bungara A. Janajotl).
22 - Nord-germanaj Rakontoj, H. Bond luu. 

(platgermana E Seheerpeltz).
24 L«i lnstituto Millier. J. billion, (franca

Lyon u G rupoj.
2 5  - Noveletoj el In Nigra Arbaro, H. ( I  i ris -

tallero (germana VV. Cli rista I for), 
afi - Lti Intervidiĝo kaj Nekonita Dialogo. 

A. de Vigne (Ironon S. Maver).
2 7  - Lo Patrino, E, Zoho. (germana J. Smid).
28 - Elzasaj Legcntloj (gerrnana Lli. Pui-

vei s).
20-31 Sub la N igo. 1 oplibro d«- juna lo-

ganto cle 1« Jura- monlaro, I. .I.Porrhnt.
(1 runca J, Borel).

32 - La Amkonkurantoj Triakta komedio, R-
Schmidt.

35 - Fji regado cle si nien per konscia uuto-

sugesto, E . doue. (J. Boloi).



I N T E R N A C IA  M O N D L I T E R A T U R O

elektitaj perloj el Ui literuturo tle ĉioj popoloj, verku a j J e  lo p lej eminentaj autoroj. 

AI o je ta  Irminto.
Unu numero, I V. <2,— Dei- n-roj littere elekte hloj. f r. u i . —,

L a  tilta serio { i i  n-roj), J r . 2 2 4 ,—.

i - I lermano kaj Doreteo. J. W . v, Goethe. i i n  - Deklaracio. Romano de T. Ansima. 
(germana B. Kŭsler). (japana F I origini).

2 - Legendoj. A . Niemojevvski. (pola Bro
nislao Kulti)

3 - Eleki ila) Noveloj de Ivan S  Furgencv
(rusa A. Mexin).

4 Iji  nigra galero. Historia rakonta rle \ \
K o nhe (D-ro F, \Vicke).

3 FI la « Camera Ohscurn ». Hildebrand.
(nederlanda H. C . M m ),

U FI la skizlibro. VVashington Irving 
(angla H. F. Fii vin)

7 * Fa riiind.t historio de Petro Srhlemihl 
V. de Chnmisso. (Fug. VViister)

& Nuntempaj rakontoj C). P. Stamntov 
(bulgara Ivan I F Kretano ff).

V i lcbrenj rakontoj. Soloni-Alehem kuj

Feroe, (hebrea Is Muĉnik). 

iu lii  noveloj. A. S . Puŝkin, (rusa D ro
Andreo I iŝer).

13  - Ses noveloj el < Rakontaj de mistero

kaj imago » . E. A. Poe. (angla Niti 

vvnrd).
14  - La firmao de la kata kiu pilkludas. II.

de Balzac, (franca P. Benoit).
13  - Orientaj fabeloj. V ias Dnroŝeviĉ. (nisa 

A lloblov).

16  - Noveloj. II. Sienkievvic*. (pola F id ja

Zam enho!).

1 7  - Insulo do lelie trioj. A. Strindherg. (sveda
O .  F rode).

1 8  - Barbaraj prozaĵoj- Prudenti Bertrand.
(kataluna J. Graŭ Casas).

1 9  - Ano de I ringludo. D. Ŝimunoviĉ. (kroata

J'. Janjiĉ).

JU - Servokapahla. Marcus T ybout. Fcckourl. 

(franca I .con Bergiers),

i i  - N obela peko. M Sadoveonu (rumana 

T ii «■ rio Morni! u).

L A  «  E P O K O  »  L I B R O J
Serio tle interesaj romanoj I/, s. por lu disiru lutro.
N  ro i ĝis 6 po Lr. /ĵ,— N-ro 7 £13 to  po L  r 30.—.

i - Murdo cri la Ortanta Ekspreso, Agnthn 
Christie (« Etulo >).
Okazas murdo, sed feliĉe I Jen nie Poi
rot estas jam .surloke por solvi la niis- 
teron-

i  - La KmtLoj de Paŭlo-strato. Francisko 
Molnar. (L. Sprierer).

Budnpeŝtaj gimnazianoj — antaŭ i ooo 
— heroe botalas unu grupo kontraŭ 

alia pro Indega ludoterenon 
3 - La Princo kaj Bolty. P. C . \ \  'odebotise 

(CL Badasli).
Fantaziaĵo pri insula princo, kiu loĝas 
en Londono,

4 - I ji  Tempo-Maŝino kaj La Lando de Ia 
Blinduloj. H. C . \ \  'elis (F. \V .
Amos).
Viro antaŭeniras laŭ lempo kaj trovas 
du homajn rusojn.

ĵ  - Princino ile Marso. F. R. Burrmighs 
(K. K. Snrmerl
Usona oficiro spertas limitajn aventu
rojn sur Maso.

ri - Columba. Prospcr Mĉrimec. (J, Benu). 
Romano pri Korsa femio.

7  - Sep Vangofrapo!. Karlo Aszlanyi (F.
Spierer). Inĝeniero venĝo promesas sep 
vangofrapojn al riĉulo.

8 - La \  triaeta en Bluo. Originale verkita
de Mason Stuttnrd.
Divcrsspoczaj noveloj, amuzaj kaj 
seriozaj.

g  - Brulanta Sekreta. Stefan /vveig (K.JE 
tĴ P. L. Se ha erini.
Streĉaj noveloj pri la homa psiko 

io - Kiso Je  la Reĝino, I. I . Naĵvin (D. 
Slnrilskv).
Aventuroj en Belga Kongo.
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la Jaro - N-ro tia 
- Oktobro 1951 - 
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36' Universala Kongreso de Esperanto
Mŭnchen, 4/11 Aŭgusto 1951.

Dum la Somera Universitato
de (.'.ekstre maldekstre)! : Prof. E. Privat, Rektoro Sdderberg,

Proi Cainito kaj edzino, Prof. Lauraj Prof. Lapenna, S-ro Egenter, Prof, Sirk.

J «lo  Ape!, Kliŝa afab la  pninlrilonilti iJc < (isfHTUiilu Kanue v.

Adh6rez a notre « Section des Jeunes » Trecd toe tot onze « Jeugdafdeling »
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